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Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej An-

drzej Duda w czwartek 
23 czerwca na bieruń-
skim rynku spotkał się 
z mieszkańcami oraz 
władzami Bierunia i gmin 
powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego. Prezydent 
swój pobyt w Bieruniu 
rozpoczął od oficjalne-
go przywitania z burmi-
strzem naszego miasta 
– Krystianem Grzesi-
cą, a następnie udał się 
pod pomnik Powstań-
ców Śląskich, gdzie zło-
żył wieniec. 

(więcej czytaj na stronie 5)

PREZYDENT RP W BIERUNIU

Zabawa nad Wisłą
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29 Projektów zgłoszono do budżetu 
partycypacyjnego na 2017 r.

Do 30 czerwca br. mieszkańcy Bierunia mogli składać swoje 
wnioski z propozycjami projektów do II edycji budżetu partycypa-
cyjnego na 2017 rok. W sumie złożono 29 projektów.

Obecnie trwa etap oceny formalno-merytorycznej złożonych 
wniosków. Poniżej prezentujemy listę zgłoszonych projektów do 
budżetu partycypacyjnego na 2017 rok:

LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO na 2017 r.

Numer 
okręgu

Ilość 
złożonych 
wniosków

Nazwa projektu

Okręg nr 2
Osiedle 
Homera

1  BEZPIECZNY PIESZY

Okręg nr 3
Domy Polne-
Łysinowa

1  SPOTKAJMY SIĘ NA ŁYSINIE II

Okręg nr 4
Starówka

1
 SPOWOLNIENIE RUCHU DRO-
GAMI STARÓWKI

Okręg nr 7
Osiedle 
Chemików

1  PRZYJAZNY PLAC ZABAW

Okręg nr 8
Bojszowska-
Borowinowa

1
 PLAC ZABAW PRZY UL. BO-
ROWINOWEJ – ETAP II

Okręg nr 9
Kolonia-
Jajosty

1
  LAMPY SOLARNE OŚWIETLA-
JĄCE PLAC ZABAW NA JAJO-
STACH

Okręg nr 10
Ściernie-
Zarzyna

2
 CIĄG PIESZO-ROWEROWY
 ŚCIERNIE – MOJA MAŁA OJ-
CZYZNA

Okręg nr 11
Warszawska-
Mieszka I

1  PLACYK MILUSIŃSKICH

Okręg nr 12
Osiedle 
Granitowa

3

 BEZPIECZNY RATOWNIK
  TROCHĘ WODY DLA OCHŁO-
DY
 BEZPIECZNY PARKING DLA 
WSZYSTKICH

Okręg nr 13
Osiedle 
Węglowa

5

 WYMIANA NAWIERZCHNI NA 
BEZPIECZNĄ NA PLACU ZABAW 
PRZY SKATEPARKU – CZĘŚĆ I
 WYKONANIE GUMOWYCH 
PŁYTEK CHODNIKOWYCH NA 
PLACU ZABAW PRZY SKATE-
PARKU
 MONTAŻ ŁAWEK PRZY 
UL. WARSZAWSKIEJ
 OŚWIETLENIE BOISKA
 WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO

Okręg nr 14
Kopań-Bija-
sowice

4

 WYRÓWNANIE BOISKA W BI-
JASOWICACH
 MINI ARBORETUM PRZYSZŁO-
ŚCI
 ROZBUDOWA SIŁOWNI ZE-
WNĘTRZNEJ I PLACU ZABAW 
W MINI ARBORETUM
 ŚLĄSKIE JEST PIĘKNE

Numer 
okręgu

Ilość 
złożonych 
wniosków

Nazwa projektu

Okręg nr 15
Warszawska-
-Wawelska-
-Zabrzeg

6

 ESTETYCZNE ZAGOSPODA-
ROWANIE PRZESTRZENI PU-
BLICZNEJ W REJONIE TZW. 
HAMROWIZNY ORAZ URZĘ-
DU POCZTOWEGO BIERUŃ 
NOWY – DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA
 WYKONANIE STOPNIOWANE-
GO BETONOWEGO ZEJŚCIA 
NA LEWYM BRZEGU RZEKI 
WISŁY W BIERUNIU – REJON 
MOSTU NA DK 44
 BEZPIECZNY RATOWNIK
 SIŁOWNIA NA WOLNYM PO-
WIETRZU
 WYKONANIE WZBUDZANEJ 
SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA 
PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA 
UL. WARSZAWSKIEJ W BIERU-
NIU (DK 44 – ZABRZEG)
  TRZYMAJ FORMĘ – NA ROWE-
RZE DO SZKOŁY, DO PRACY, 
NA TRENING

Okręg nr 16
Czarnucho-
wice

2
  STREFA ZABAW
  JAŚNIEJSZE CZARNUCHOWICE

W okręgach nr 1 – Oświęcimska-Marcina, nr 5 – Krakowska-Ba-
raniec i nr 6 – Wita-Rędzinna nie zgłoszono projektów do II edycji 
budżetu partycypacyjnego. 

Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego 
na 2017 rok

Lp. Działanie Termin

1. Zgłaszanie przez mieszkańców 
propozycji projektów

do 30 czerwca 2016 r.

2. Weryfikacja i opiniowanie 
propozycji projektów

od 1 lipca do 31 sierpnia 
2016 r.

3. Bieruńskie Fora Mieszkańców od 12 września do 7 
października 2016 r.

4. Głosowanie mieszkańców na 
projekty

od 24 do 31 
października 2016 r.

5. Ogłoszenie wyników 
głosowania

do 10 listopada 2016 r.
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Do końca września potrwa 
przebudowa ciągu dróg 
gminnych: Torowej, Ba-

rańcowej, Kocyndra i Baryki. 
Dotychczas wykonano pra-

ce rozbiórkowe (demontaż kra-
wężników i części zjazdów na 
ul. Torowa i ul. Kocyndra), wy-
konano frezowanie nawierzch-
ni bitumicznych oraz wycin-
kę drzew. Zrealizowano pra-
ce ziemne wraz z wykonaniem 
konstrukcji na ul. Barańcowej. 
Obecnie trwają roboty związa-
ne z budową kanalizacji desz-
czowej (na ul. Kocyndra) oraz 

przebudową kolizji elektrycz-
nych i teletechnicznych.

Prace odbywają się w ra-
mach zadania „Przebudowa 
ciągu dróg gminnych w Bie-
runiu, ulic: Torowej, Barańco-
wej, Kocyndra i Baryki”. Jak się 
dowiedzieliśmy zakres robót 
obejmuje miedzy innymi: na-
wierzchnię jezdni, chodników 
i ścieżki rowerowej. Ponadto 
wykonana będzie przebudowa 
wlotów skrzyżowań tych dróg 
z drogami powiatowymi, ulica-
mi: Bojszowską i Krakowską 
w Bieruniu”.

Wszystkim kierowcom 
poruszającym się 
w Bieruniu, w rejo-

nie ulicy Mieszka I (jest to uli-
ca równoległa do drogi krajowej 
nr 44 – ulicy Warszawskiej, któ-
rą jadąc od Oświęcimia, moż-
na dojechać bezpośrednio do 
KWK Piast) przypominamy, że 
od marca br. została tam wpro-
wadzona zmiana organizacji 
ruchu drogowego. Dodatkowo 
na skrzyżowaniu ulicy Mieszka 
I z ulicą Dąbrówki znajdują się 
kamery monitoringu, które au-
tomatycznie rejestrują pojazdy 
naruszające znak B2 – zakaz 
wjazdu. Do KPP w Bieruniu, za 
sam miesiąc czerwiec wpłynę-
ło aż 130 takich zdjęć. Wobec 
każdego kierowcy Policja za-
stosuje przewidziane prawem 
środki represji. Informujemy, że 

osoby które naruszają znak B2 
znajdujący się na skrzyżowaniu 
ulicy Mieszka I z ulicą Dąbrów-
ki, popełniają poważne wykro-
czenie i stwarzają zagrożenie 
w ruchu drogowym. Wjeżdżają 
bowiem w drogę jednokierun-
kową i jadą pod prąd. Przypo-
minamy, że za nieprzestrzega-
nie obowiązku stosowania się 
do znaków drogowych, kierow-
ca może otrzymać do 500 zło-
tych mandatu. Niestosowanie 
się do tego obowiązku wią-
że się również z przypisaniem 
w ewidencji kierowcy 5 punk-
tów karnych.

Wyczulamy kierowców na 
to, by nie jeździli „na pamięć”, 
przestrzegali przepisy o ru-
chu drogowym i stosowali się 
do wprowadzonego, nowego 
oznakowania.

Drogowcy na Barańcu
OSTRZEGA!

U w a ż a j 
na ul. Mieszka

Od kilku miesięcy w rejonie ulicy Mieszka I w Bieruniu obo-
wiązuje zmieniona organizacja ruchu. Do Komendy Powia-
towej Policji w Bieruniu, za sam miesiąc czerwiec, wpłynę-
ło aż 130 zdjęć zarejestrowanych przez kamery monitorin-
gu, pojazdów, którymi kierujący naruszyli znak B2 – zakaz 
wjazdu. Wykroczenie to będzie kosztować kierowców na-
wet do 500 złotych mandatu i 5 punktów karnych. Wyczula-
my kierowców na przestrzeganie przepisów o ruchu drogo-
wym i stosowanie się do wprowadzonego, nowego ozna-
kowania. 

Już teraz zapraszamy na spo-
tkania w ramach Bieruńskich Fo-
rum Mieszkańców, podczas któ-
rych zostaną zaprezentowane 
wszystkie zgłoszone projekty. 
Spotkania te będą okazją do dys-
kusji nad projektami, poznania 
ich zakresu, rozmowy z autora-
mi oraz ustalenia ostatecznego 
zakresu każdego z nich. W przy-
padku uznania projektu za nie-

możliwy do zrealizowania autorzy 
projektów otrzymają wyjaśnie-
nie i ewentualne sugestie alter-
natywnych rozwiązań. Terminy 
spotkań odbędą się w okresie od 
12 września do 7 października. 
Dokładne spotkań dla mieszkań-
ców w ramach „Bieruńskie Fo-
rum Mieszkańców” dla poszcze-
gólnych okręgów zostaną poda-
ne w późniejszym okresie.

Bieruńskie Forum Mieszkańców

Przypominamy, że zgodnie z zasadami bieruńskiego budże-
tu partycypacyjnego z budżetu miasta na 2017 rok zostanie wy-
dzielona kwota 600.000,00 zł, o której przeznaczeniu będą mo-
gli zdecydować mieszkańcy Bierunia w głosowaniu, które zosta-
nie przeprowadzone w dniach 24-31 października br.

2 BUDŻET PARTYCYPACYJNY
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W dniu 21 czerwca br. Burmistrz Krystian Grzesica 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem 
Rozmusem oraz Naczelnikiem Wydziału Spraw Oby-

watelskich w Bieruniu Sylwią Orocz odwiedzili Panią Rozalię 
Gąszcz. Jubilatka z okazji 90-lecia urodzin przyjęła najlepsze 
życzenia składane w imieniu władz mia-
sta a także naszych mieszkańców. Życzo-
no jej przede wszystkim zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, obecności bliskich oraz peł-
nych radości dni.

Pani Rozalia pochodzi z Piotrowic koło 
Oświęcimia. W Bieruniu mieszka od lat,  
jeszcze od czasów II wojny światowej. 
W tym okresie  poznała swojego przyszłe-
go męża Alojzego Gąszcza, który poślubił 
ją w 1947 roku. Przeżyli razem 48 szczę-
śliwych lat. Dochowali się troje dzieci, sze-
ścioro wnuków i pięciu prawnuków.

Mąż pracował zawodowo natomiast pani 
Rozalia zajmowała się gospodarstwem 
domowym, dodatkowo szyła, haftowała 

i dziergała  na drutach. Jak wspominają jej dzieci „zimą za-
wsze nosiliśmy swetry jakie zrobiła dla nas mama”.  Jubilatka 
mimo swoich 90 lat jest osobą radosną, z optymizmem patrzą-
cą w przyszłość,  wspieraną przez rodzinę, która na co dzień 
otacza troską nestorką rodu.

W dniu 30 maja Burmistrz wraz z Zastępcą Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Bieruniu odwie-
dzili Pana Pawła Figla. Jubilat z okazji 90-lecia 

urodzin przyjął najlepsze życzenia składane w imieniu 
władz miasta oraz naszych mieszkańców. Jubilatowi ży-
czono przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i pełnych radości dni.

Pan Paweł to rodowity Bierunian. Od 21 lat jest wdow-
cem, żona również pochodziła z Bierunia, poznali się na 
grobli.

Obecnie członkowie rodziny są powodem dumy Pana Paw-
ła i to właśnie dzieci i ich rodziny stały się jego największą 
radością. Ma czworo dzieci, jedenastu wnuków, jedenastu 
prawnuków i jednego praprawnuka.

Mimo osiągniętego tak zacnego wieku solenizant cieszy 
się dobrym samopoczuciem i pogodnym podejściem do 
świata.

Panu Pawłowi z całego serca życzymy dobrego zdrowia 
i pogody ducha wystarczającej na kolejne lata życia w gro-
nie najbliższych, którzy z wielką miłością opiekują się ne-
storem rodu.
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Jubileusz 90-lecia urodzin pani Rozalii Gąszcz

Jubileusz 90-lecia urodzin pana Pawła Figla
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O Piłsudskim i Korfan-
tym powiedział: „Tych 
dwóch ludzi nie zgadza-

ło się ze sobą tak, jak byśmy 
chcieli, ale w jednym byli abso-
lutnie zgodni ,że trzeba czynić 
wszystko, aby istniała niepod-
legła wolna Polska, że trzeba 
czynić wszystko, aby częścią 
tej niepodległej wolnej Polski 
był Śląsk”.

Przytoczył również słynny cy-
tat W. Korfantego: „Ale Woj-
ciech Korfanty wygłosił wtedy 
charakterystyczne zdanie, któ-
re wiele mówi o jego walce, ale 
wiele mówi także i o was. Po-
wiedział: myśmy walczyli o du-
sze ludzi ze Śląska, Niemcy wal-
czyli o kominy i skarby pod zie-
mią. Dusza jest najważniejsza, 
ta dusza, którą zachowujecie 
tu na tej ziemi do tej pory”.

Burmistrz – Krystian Grzesi-
ca w swoim przemówieniu dzię-
kował za wizytę w Bieruniu, któ-
ra przypadła w wyjątkowym dla 
nas momencie, bo w 25 rocz-
nicę odrodzonej samorządno-
ści miasta i była konsekwencją 
działań ludzi czynu, ich ambicji 
i pracowitości.

Wiele dobrych słów miesz-
kańcy usłyszeli od Prezy-
denta, który przywoływał ich 
wyjątkowe śląskie cechy, 
chwaląc ich za pracowitość, 
rzetelność, rodzinność, przy-
wiązanie do tradycji i warto-
ści chrześcijańskich. Wspo-
minał szczególne dla naszego 
miasta i Polski wydarzenie, 
jakim był najdłuższy w histo-
rii strajk podziemny górników 
z KWK „ Piast” w okresie sta-
nu wojennego. W tym roku 
minie 35. rocznica jego wy-
buchu, a prezydent objął ho-
norowy patronat nad grudnio-
wymi obchodami.

Nie zabrakło słów o górniczej 
braci, o solidarności, Andrzej 
Duda mówił:

„Górnicy kopalni Piast 
w 1981 r. przystąpili do najdłuż-
szego strajku pod ziemią w hi-
storii Polski. Górnicy Solidarno-

ści, jeden z drugim, razem, nie 
jeden przeciw drugiemu, razem 
stanęli i razem walczyli. O co? 
O godność, o wolność, a tak-
że i w głębi ducha o suweren-
ność, o to, żebyśmy ją odzyska-
li. Właśnie im zawdzięczamy to, 

że potem przyszedł 1989 rok, 
że potem przyszły pierwsze wol-
ne wybory sejmowe w 1991 r. 
I że mimo różnych błędów i po-
rażek, jakie zostały popełnio-
ne w ciągu ostatnich 27 lat, dzi-
siaj jesteśmy w UE, w NATO, 
jesteśmy znacznie zamożniej-
szym społeczeństwem niż byli-
śmy. W tym wszystkim ogromną 
wartość ma praca i solidarność, 
ta solidarność, której tutaj w Bie-
runiu nie brakowało nigdy”.

Po zakończonym przemó-
wieniu Prezydent spotkał się 
z przedstawicielami lokalnych 
władz samorządowych, ducho-
wieństwa, a przede wszystkim 
z mieszkańcami Bierunia i po-
wiatu, którzy licznie przybyli na 
bieruński rynek. Podczas roz-
mów z mieszkańcami panowała 
radosna i przyjazna atmosfera.

Na pamiątkę wizyty w Bieru-
niu Prezydent otrzymał od władz 
miasta witraż przedstawiający 
wizerunek Chrystusa boleściwe-
go z elementami nawiązującymi 
do Sanktuarium św. Walente-
go. Wizyta prezydencka w Bie-
runiu przebiegła spokojnie, bez 
żadnych utrudnień i protestów. 
Wszystkim obecnym jesteśmy 
wdzięczni za jej przebieg i cha-
rakter.

Szczególne podziękowania 
kierujemy do:

Mieszkańców, służb mun-
durowych, druhen i druhów 
z Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Bierunia i gmin ościen-
nych, Orkiestry Górniczej 
KWK „Piast”, Zespołu Folk-
lorystycznego „Ściernianecz-
ki”, harcerzy z 40 Harcerskiej 
Drużyny Spadochronowej im. 
Batalionu „Parasol”, mediów 
lokalnych i ogólnopolskich, 
a także do wszystkich przy-
byłych Gości.       

(EM)

W swoim przemówieniu Prezydent RP przypomniał jaką 
nieprzecenioną rolę w drodze do utworzenia niepodle-
głej Polski odegrał Śląsk. Wspomniał ojca niepodległości 
z 1918 roku – Józefa Piłsudskiego oraz wielkiego Ślązaka, 
przywódcę III Powstania Śląskiego – Wojciecha Korfante-
go. Nawiązując tym samym do obchodzonej w maju tego 
roku rocznicy wybuchu III śląskiego zrywu, a także obcho-
dzonej w czerwcu 94. rocznicy przejęcia części Górnego 
Śląska przez polską administrację i wojsko. Andrzej Duda 
podkreślał, że dzięki powstaniu z 1921 r. w granicach Pol-
ski znalazła się duża część śląskiego przemysłu, co pomo-
gło w odbudowie II RP.

PREZYDENT RP 
W BIERUNIU
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Początek nie był łatwy gdyż 
koncert Ściernianeczek 
otwierający imprezę wy-

padał akurat w czasie, gdy nasi 
piłkarze strzelali rzuty karne 

w meczu ze Szwajcarią. Wię-
cej osób przybyło by oglądać 
tradycyjne puszczanie wianków 
na Wiśle przez najmłodsze bie-
runianki ubrane w stroje regio-

nalne. Nieco później, kiedy po-
goda się ustabilizowała na po-
lanie przy „Degolówce” zjawiły 
się prawdziwe tłumy. Uczestni-
cy imprezy mogli uczestniczyć 
w koncertach zespołu Budka 
Band, Bettiny Krzykawskie oraz 
Kabaretowej Grupy Biesiadnej. 
Okolicznościowy spektakl przy-
gotował i zaprezentował klima-
tyczny teatr Epidemia.

Największym magnesem dla 
publiczności był zespół „Lady 
Pank”, który świętuje 35- lecie 
działalności. Wspólnie z Janu-

szem Panasewiczem odśpie-
waliśmy niemal wszystkie naj-
słynniejsze przeboje a kulmina-
cją imprezy był urodzinowy tort 
jaki członkom zespołu zafundo-
wali organizatorzy. 

Ten udany i pełen wrażeń 
wieczór tradycyjnie zakończył 
pokaz ogni sztucznych oraz 
wspólne ognisko. Teraz niemal 
na półmetku lata możemy po-
wiedzieć, ze dobry początek na 
Nocy Świętojańskiej gwarantu-
je świetną zabawę przez całe 
wakacje. 

Tak witaliśmy lato

Lady Pank na Nocy Świętojańskiej

Ani kapryśna pogoda ani piłkarskie emocje nie prze-
szkodziły w zabawie podczas zorganizowanej nad Wisłą 
Nocy Świętojańskiej. Organizatorzy: Bieruński Ośrodek 
Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruń-
skiej „Porąbek” miele w tym roku niełatwe zadanie gdyż 
konkurencją dla imprezy był najpierw mecz a potem po-
goda, ale poradzili sobie znakomicie. 
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Od piątku do niedzie-
li 1-3 lipca we Wrocła-
wiu odbyły się Mistrzo-

stwa Polski Kobiet i Mężczyzn 
w strzelectwie sportowym. Na 
tych najważniejszych w Pol-
sce zawodach strzeleckich nie 
zabrakło zawodników z bie-
ruńskiego klubu strzeleckiego 
KSS Piast Bieruń. W konkuren-
cji Karabin Dowolny 60 strzałów 
w kategorii mężczyzn drużyna 
w składzie: Jakub Pukacz, Fi-
lip Smol i Wojciech Smol zdo-
była srebrny medal pokonu-
jąc takie potęgi strzeleckie jak 
Legia Warszawa, Śląsk Wro-
cław i Kaliber Białystok. Pierw-
sze miejsce zajęła niepokona-

na od lat drużyna Zawiszy Byd-
goszcz. 

Natomiast w klasyfikacji indy-
widualnej tej konkurencji zwy-
ciężył młody bierunianin Fi-
lip Smol, ustanawiając w finale 
nowy Rekord Polski, wyższy od 
aktualnego Rekordu Świata.

Przypomnijmy, że Filip po 
zdobyciu w tym sezonie dwóch 
brązowych medali na zawo-
dach międzynarodowych w Do-
rtmundzie i Berlinie udowodnił, 
że to nie przypadkowe sukcesy 
i 16 czerwca na Mistrzostwach 
Europy w Tallinie zdobył srebr-
ny medal, przegrywając jedynie 
ze złotym medalistą Pucharu 
Świata z Węgier. 

Na Mistrzostwach Polski Ko-
biet i Mężczyzn we Wrocławiu 
bieruński klub reprezentowa-
li również: Joanna Machulec, 

Ewelina Boichuk, Anna Boba, 
Roman Radowiecki, Grzegorz 
Pukacz i Piotr Grubka osiąga-
jąc dobre lokaty. 

By dzieciom łatwiej i przy-
jemniej się pracowało, ra-
tusz został kolorowo ude-

korowany przez pracowników 
Przedszkola nr 2.

Po uroczystym przejęciu wła-
dzy nowo wybrani włodarze 

wraz z radnymi udali się do sali 
sesyjnej gdzie rozpoczęła się II 
sesja Dziecięcej Rady Miejskiej. 
Podczas obrad, przedstawiciele 
wszystkich placówek oświato-
wych przedstawiali wizje nasze-
go miasta za 25 lat, wykorzystu-

jąc ku temu prezentacje mul-
timedialne. Wyobraźnia dzieci 
ujawniła się w każdym z projek-
tów. Najmłodsi postulowali np. 
za utworzeniem zoo przy mi-
niarboretum, lotnisku i ogrom-
nym parku wodnym przy Łysi-
nie. Padł też pomysł utworzenia 
stacji metra oraz ogromnego 
centrum handlowego na wzór 
„Złotych Tarasów”. Nie co star-
si mieli kosmiczne wizje, wyko-
rzystali za motyw przewodni te-
mat „Gwiezdnych wojen”, czyli 
walkę ciemnej strony mocy z ja-
sną stroną, z pytaniem po której 
stronie za ćwierć wieku będzie 
Bieruń. Na jednym z filmów za-
prezentowano sesję Rady Miej-
skiej, która odbyła się w przy-
szłości, pełną humoru i abstrak-

cji. Nie zabrakło także refleksji 
na temat tego, co rzeczywiście 
się zmieni i jaki wpływ na nasze 
miasto mamy od młodzieńczych 
lat. Na sam koniec burmistrz 
zobowiązał się do zasadzenia 
drzewa, które we wrześniu wko-
pane zostanie przy nowo po-
wstającym przedszkolu przy uli-
cy Bocianiej. 

W ramach ogłoszonego 
przez burmistrza dnia otwarte-
go urzędu, po sesji uczniowie 
mogli przyjrzeć się bliżej pra-
cy urzędników i zapoznać się 
z tym jak funkcjonuje lokalna 
administracja samorządowa. 
Uczniowie zwiedzili sekretariat, 
gabinet burmistrza, przewod-
niczącego Rady Miejskiej oraz 
Sekretarza Miasta.

Jedyna taka Rada

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka główne funkcje 
w Urzędzie Miejskim oraz Radzie Miejskiej przejęli 1 czerw-
ca najmłodsi Bierunianie. Nominowano między innymi no-
wego burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej a tak-
że skarbnika i sekretarza. 1 czerwca władzę sprawowali: 
Bartłomiej Blacha z Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego – 
Burmistrz Miasta Bierunia, Julia Rozmus z Gimnazjum nr 
1 im. Karola Wierzgonia – Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
Agata Fatyga z Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia – 
Skarbnik Miasta oraz Dominik Gawliczek ze Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 – Sekretarz Miasta.

Bieruńskie medale na Mistrzostwach Polski
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Ponad 220 młodych osób 
przebywało w dekana-
cie bieruńskim w ramach 

Światowych Dni Młodzieży. Go-
ściły ich bieruńskie rodziny a na-
turalnym centrum były nasze 
parafie. W Bieruniu przebywa-
li młodzi z Chorwacji, Francji, 
Korei i Niemiec. Wszyscy wita-
ni byli chlebem i solą przez mło-

dych bierunian w strojach ślą-
skich. Koordynatorem od stro-
ny organizacyjnej zajmował się 
przede wszystkim ksiądz Michał 
Makowski choć oczywiście zaan-
gażowali się również inni księża 
a przede wszystkim proboszczo-
wie ks. Dziekan Janusz Kwapi-
szewski z parafii p.w. św. Bartło-
mieja, ks Proboszcz Andrzej Bar-
toszek z parafii p.w. św. Barbary 
i ks. Proboszcz Jan Dąbek z pa-
rafii NSPJ.

Grupie francuskiej pomagał 
w roli tłumacza profesor Jan Cze-
mapas. Grupa liczy 104 osoby 

z czterdziestotysięcznego miasta 
Albi położonego nieopodal Tu-
luzy. Towarzyszył jej arcybiskup 
Jean Legrez ordynariusz Albi wy-
niesiony na to stanowisko przez 
papieża Benedykta XVI, czterech 
księży, trzech kleryków i siostrę 
zakonną.

Nam udało się porozmawiać 
z dwiema młodymi dziewczy-

nami: Lucie Laur oraz Jeanne 
Theron. Obie zachwycone były 
przede wszystkim sanktuarium 
św. Walentego. Podobał im się 
zarówno sam zabytkowy drew-

niany budynek jaki i postać św. 
Walentego. Z takim patronem 
miasta – mówiła Lucie to wy tu 
w Bieruniu musicie się wszyscy 
bardzo kochać. 

W czwartek 21 lipca wszyst-
kie cztery grupy spotkały się na 
hali sportowej przy Gimnazjum nr 
1 w Bieruniu Nowym. Tam każ-
da z grup miała okazję by zapre-
zentować się innym. Oczywiście 
wszystko w formie zabawy z tań-
cem i piosenką. Francuzi wcią-
gnęli wszystkich do wspólnej za-
bawy ale furorę robili Koreań-
czycy nieustannie uśmiechnięci, 
chętnie pozujący do zdjęć, ciągle 
albo śpiewali albo tańczyli. Gru-
pa liczyła 45 osób w tym 3 księży. 
Wszyscy pochodzą z okręgu Da-

egu. Nam udało się porozmawiać 
z księdzem Ji Yongsik, który po-
wiedział: Wierzymy w tego same-
go, jednego Boga ale ponieważ 
pochodzimy z różnych, kręgów 

kulturowych to naszą wiarę wyra-
żamy troszkę inaczej. Wszystko 
nam się tu podoba, najbardziej 
chyba wasz bieruński Rynek. 

Dzięki uprzejmości radnego 
Jarosława Mokrego, który go-
ścił u siebie młodych Chorwa-
tów udało nam się zamienić parę 
słów z trzema reprezentantami 
licznej 50 osób grupy. Jak się 
okazało w grupie tej są przed-
stawiciele Chorwacji oraz Bośni 
i Hercegowiny. Dwudziestodwu-
letni Josip Glavas pracujący jako 
trener salezjańskiej drużyny piłki 
ręcznej „Don Bosco” z Zagrze-
bia zachwycony był bieruńskimi 
obiektami sportowymi a zwłasz-
cza halą sportową w Bieruniu 
Nowym. Małe miasteczko ma ba-
sen, hale i boiska jakich mogą 
pozazdrościć większe ośrod-
ki mówił Josip. Podobnie uważa 
jego kolega Ante Dusic i ksiądz 
towarzyszący grupie Ivan Alojzi-
je Terze

Prezentację grup na hali bie-
ruńskiego Gimnazjum nr 1 za-
kończyli młodzi Niemcy, zachwy-
ceni polonezem Wojciecha Kilara 
w wykonaniu młodych bierunian. 
Niemcy najszybciej nauczyli się 
polskiej wersji piosenki Arki No-
ego „Taki mały taki duży może 
świętym być”. Czwartkową pre-
zentację zakończył przemarsz 
ulicami Bierunia oraz Msza Świę-
ta w kościele p.w. Św. Barba-
ry, której przewodniczył Abp. 
Jean Legrez. Ostatnim punktem 
dnia był wspólny grill z parafiana-
mi Bierunia.

Pielgrzymi w Bieruniu

Wniosek o przyznanie 
nagrody należy zło-
żyć na Karcie zgło-

szenia zawierającej w szcze-
gólności dane o kandydacie 
oraz określenie zasług dla Mia-

sta Bierunia uzasadniających 
wyróżnienie kandydata.

Uprawnionymi do składania 
wniosków są:

  co najmniej 5 radnych Rady 
Miejskiej w Bieruniu,

  organizacje społeczne i sto-
warzyszenia z siedzibą 
w Bieruniu,

  Burmistrz Miasta Bierunia.
Wnioski należy składać 

w Biurze Rady Miejskiej 
w Bieruniu w terminie do 29 
lipca br.

Laureata nagrody „Laur 
25-lecia” wskaże Rada Miejska 
w Bieruniu przy wsparciu Kapi-
tuły.

Zachęcamy 
do składania wniosków!

Nagroda „Laur 25-lecia”
Rada Miejska w Bieruniu z okazji 25-lecia odrodzonej sa-
morządności Bierunia pragnie nagrodzić wyjątkowe osoby, 
które w latach 1991-2016 w szczególny sposób przyczyniły 
się do rozwoju społeczno-kulturalno-gospodarczego Mia-
sta Bierunia. Nagroda „Laur 25-lecia” stanowi wyraz uzna-
nia dla osób, których praca, działalność i osiągnięcia w wy-
jątkowy sposób wpłynęły na nasz region.
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W czasie uroczystości odbyło się rozdanie nagród po-
konkursowych w ramach jubileuszu 25-lecia samo-
rządności Bierunia. I miejsce w konkursie na wywiad 

z 25 latkiem otrzymała praca Agaty Fatygi i Aleksandry Sater-
nus z Gimnazjum nr1 w Bieruniu oraz z kategorii ponadgimna-
zjalnej – praca Bartłomieja Lubeckiego z PZS Bieruń. Laureat-
ką konkursu na pocztówkę z Bierunia została Zofia Komandera.
 Najwięcej młodych widzów i ich rodziców zgromadziło się 
pod sceną, gdzie przez wiele godzin prezentowały się dzie-
cięce i młodzieżowe zespoły artystyczne. Były tańce, piosenki, 
koncerty muzyczne zarówno w wykonaniu dzieci jak i przygo-
towane dla dzieci. Na scenie zaprezentował się bowiem mie-

Na bieruńskim rynku w niedzielę 5 czerwca królowali naj-
młodsi mieszkańcy. Krótka ulewa na początku imprezy 
nieco wystraszyła organizatorów – ale chwilę później się 
wypogodziło a dzieci szczelnie wypełniły rynek. Bieruń-
ski Ośrodek Kultury – główny organizator festynu z okazji 
Dnia Dziecka, przygotował dla najmłodszych sporo atrak-
cji. Gry, zabawy, konkursy, słodycze i bezpłatne dmuchnę 
zjeżdżalnie cieszyły się ogromną popularnością.

Dzień dziecka na bieruńskim rynku

dzy innymi teatr Art. Re z Krakowa ze spektaklem na 
motywach estońskiej bajki, teatr „Epidemia” z eduka-
cyjnym programem „ Jak się zachować w czasie wy-
padku?” oraz chór „Polonia”, który tym razem zapre-
zentował przeboje adresowane do najmłodszych.

Sporą wśród najmłodszych popularnością cieszył 
się pokaz sprawności strażackiej w wykonaniu dru-
hów z OSP oraz przejażdżki strażackim „wszędoła-
zem” – specjalistycznym pojazdem wykorzystywa-
nym w akcjach ratowniczych. 
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Wśród wystawców nie 
zabrakło też naszych 
przedsiębiorców. Na-

leży tu wymienić bieruńską 
Spółdzielnię Usługowo-Han-
dlową JEDNOŚĆ zajmującą 
się produkcją i sprzedażą mię-
dzy innymi pieczywa i wyro-
bów ciastkarskich. Spółdzielnia 
uczestniczy od samego począt-
ku w imielińskich targach. Pra-
wie zawsze zyskuje uznanie 
organizatorów oraz publiczno-
ści i zdobyła już na tej impre-
zie wiele nagród. Tym razem, 
targowa komisja konkursowa 
przyznała „Jedności” ” wyróż-
nienie za technologię”. 

 Targi, które odbyły w pierw-
szy weekend lipca pod wieloma 
względami nietypowe o czym 
mówił starosta Bernard Bed-
norz. W tym roku, targi odby-
wają się w nietypowym miejscu 
– w hali ekspozycyjnej na par-
kingu, w nietypowym terminie 
– w lipcu zamiast w czerwcu, 
w jeszcze ściślejszej niż do-

tychczas współpracy samorzą-
dów powiatu i miasta Imielin, bo 
połączone zostały z obchodami 
osiemnastych Dni Imielina. 

Wszystkie stoiska kusiły 
atrakcyjnymi produktami, miłą 
obsługą i wystrojem targowej 
ekspozycji. 

Sporo pracy miała komisja przy-
znająca targowe nagrody i wyróż-
nienia. Ostatecznie laureatami XI 
Powiatowych Targów Przedsię-
biorczości I Ekologii w Imielinie 
zostali: Firma MARKO (Lędziny) 

– sprzedaż zaba-
wek, artykułów biu-
rowych i szkolnych, 
kosmetyków i che-
mii gospodarczej 
nagrodzona Sta-
tuetką Złotego Li-
ścia za ekspozycję 
targową. SPIŻAR-
NIA SMAKÓW (Lę-
dziny) – Delikatesy 
Mięsne również zo-
stała uhonorowana 
Statuetką Złotego 
Liścia ale – za pro-
dukt targowy. Na-
tomiast firma LIFE 
POLSKA (Imielin) – 
balie i sauny ogro-
dowe – nagrodzo-
na została Złotym 
Liściem za techno-
logię lub produkt 
pro-eko.

XI Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii

Wyróżnienie dla bieruńskiej „JEDNOŚCI”

Przedstawiciele Bierunia mocno zaznaczyli swój udział 
w XI Powiatowych Targach Przedsiębiorczości i Ekologii 
– jednej ze sztandarowych imprez organizowanych przez 
Powiat Bieruńsko-Lędziński. Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się stoisko przygotowane przez Urząd Miejski na któ-
rym prezentowano atrakcje naszego miasta, a zawłaszcza 
tereny inwestycyjne, w tym przede wszystkim te położone 
w strefie ekonomicznej. 

W Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego ukazała się Uchwała Rady Miej-
skiej w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie nadania nazw dla odcinków dróg 
położonych na terenie naszego miasta. 
Rada Miejska zadecydowała aby  nadać na-
zwę dla odcinków dróg położonych na tere-
nie gminy Bieruń tj.:
a)  lica bł. Edmunda Bojanowskiego – dla 

bocznego odcinka ul. Bojszowskiej, 
b) ulica Strefowa – dla bocznego odcinka 

ul. Ekonomicznej, 
c) ulica Szyszkowa – dla odcinka ul. Ko-

pańskiej, 
d) ulica Jaworowa – dla odcinka drogi bie-

gnącej od ulicy Kopańskiej do ulicy Tury-
stycznej, 

e) ulica Kasztanowa – dla odcinka drogi łą-
czącego ul. Borowinową z ul. Kopańską, 

f) ulica Klonowa – dla bocznego odcinka 
ul. Kolejowej, biegnącego wzdłuż posesji 
przy ul. Kolejowej 48, 

g) ulica Zakątek – dla drogi łączącej ulicę 
Borowinową z ulicą Leśną, 

h) ulica Kwarcowa – dla bocznego odcin-
ka ul. Bogusławskiego Wojciecha, bie-
gnącego przez działkę nr 103 i 104, 

i) ulica Ustronna – dla bocznego odcinka 
ul. Lipcowej, biegnącego przez działkę nr 
565/25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego, z mocą obo-
wiązującą od dnia 30 września 2016 r.

Między 21 lipca 2016 r. – 22 sierp-
nia 2016 r. wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy do konsulta-
cji społecznych dotyczących projek-
tu uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego oraz ob-
szaru rewitalizacji na terenie gmi-
ny Bieruń. Szczegółowe informacje 
są dostępne w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (zakładka „Ogłoszenia 
urzędowe”) oraz na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
(zakładka „Konsultacje społeczne” 
– „Rewitalizacja Miasta Bierunia”), 
a także na tablicach informacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Zapraszamy 
na konsultacje

Nowe ulice w naszym mieście
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Chętnych to tego by wziąć 
udział w Igrzyskach jest 
znacznie więcej niż wy-

noszą możliwości organizacyj-
ne i pojemność lędzińskiego sta-
dionu.

Mimo to – jak co roku – n star-
cie zjawiły się drużyny z placówek 
oświatowych, przedszkoli i szkół 
z klasami integracyjnymi, placó-
wek rehabilitacyjno-opiekuńczych 
oraz stowarzyszeń na rzecz osób 

PORADNIA 
CHIRURGII 

NACZYNIOWEJ

PORADNIA 

NACZYNIOWEJ

PORADNIA 
CHIRURGII 

NACZYNIOWEJ

Specjalista chirurgii naczyniowej
Oświęcim ul. Garbarska 1 

(Przychodnia nr 4)
Rejestracja telefoniczna: 516 125 527

  Usuwanie żylaków kończyn dolnych 
BEZPŁATNIE w ramach umowy z NFZ 
wykonywane w Katowicach ul. Ligocka 3A

  Leczenie schorzeń układu żylnego, 
żylaki, miażdżyca, stopa cukrzycowa, 
choroby niedokrwienne

  Kapilaroskopia

  Badania Doppler

Dr n. med. Jan Gniadek

Bierunianie na 
Paraolimpiadzie 

Ponad 450 zawodników z 29 reprezentacji stanęło w środę 
8 czerwca na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego w Lę-
dzinach by wziąć  udział w XVII Powiatowych  Igrzyskach 
Osób Niepełnosprawnych.

Na te Igrzyska czekają cały rok

niepełnosprawnych, ośrodków 
opieki z Tychów, Mysłowic, Oświę-
cimia, Pszczyny, Katowic oraz naj-
więcej bo aż 16 działających w po-
wiecie bieruńsko-lędzińskim.

Tradycyjnie jedną z silniejszych 
ekip wystawił Bieruń reprezento-
wany przez członków Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Radość Życia” oraz 
uczniów klas integracyjnych z obu 
naszych szkół podstawowych. 

Igrzyska rozpoczęły po godzi-
nie 9.00 uroczystą defiladą. Na jej 
czele maszerowała Orkiestra dęta 

KWK Ziemowit, flagę państwo-
wą nieśli Alojzy Piekorz – członek 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość Ży-
cia” w Bieruniu, Piotr Goj – prezes 
Lędzińskiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin, Teresa Misterek – 
prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych I Ich Ro-
dzin w Chełmie Śląskim, Bogdan 
Mikunda – prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym w Imielinie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 w Bieruniu pożegnali rok szkolny 2015/2016 uroczystą 

akademią dnia 24 czerwca 2016 roku. Dyrektor szkoły, mgr Ga-
briela Lipińska, w swoim przemówieniu podziękowała gronu peda-
gogicznemu za wytężoną pracę oraz podjęte w minionym roku ini-
cjatywy. Nadmieniła, iż rok ten był trudny dla wszystkich, ze wzglę-
du na zmianę dyrektora szkoły i podsumowała swoje wystąpienie 
słowami: „Wszyscy uczyliśmy się siebie nawzajem”. Podkreśliła 
tym samym, iż efektywne funkcjonowanie szkoły możliwe jest tyl-
ko wówczas, gdy jej pracownicy, ale także otoczenie zewnętrzne, 
tj.: rodzice, inne instytucje edukacyjne, samorządowe oraz biznes 
lokalny potrafią ze sobą rozmawiać i współpracować. Wyróżniła 
również wybitnych uczniów szkoły, którzy uczęszczali do klas 4-5. 
Z klasy 4a: Bartłomieja Karwata (4,91), Laurę Płoszczycę (4,9), 
Kacpra Markiela (4,82), Hannę Pawełczyk (4,82), Konrada Tomalę 
(4,82); z klasy 4b: Oskara Batyckiego (4,91), Agatę Blachę (5,09), 
Aleksandrę Cisek (5,29), Barbarę Durkalec (5,09), Bartosza Go-
dzika (5,0), Kamila Nygę (5,09), Nadię Szulc (5.0), Julię Węgrzy-
nek (4,91) ; z klasy 4c: Nikolę Król (4,91) i Kacpra Labego (5,0); 
z klasy 4d: Emilię Liszkę (4,91) i Nikolę Łubocką (4,82); z klasy 
5a: Andrzeja Dziegciarczyka (4,82), Jakuba Grzesicę (4,82), Ka-
rolinę Grzyb (5,0), Mateusza Kocurka (5,09), Emilię Landę (4,82), 
Oliwię Noras (5,36), Darię Polis (4,91), Tymoteusza Radeckiego 
(4,82), Natalię Wesołowską (5,36); z klasy 5b: Daniela Seweryna 
(4,82); z klasy 5c: Dominikę Cielecką (4,82), Julię Gryksę (4,82), 
Wiktorię Juszkowicz (5,0); oraz z klasy 5d: Julię Seligę (5,18), Ka-
mila Siemianowicza (4,91), Pawła Strzyżyka (4,91). Zarówno aka-
demię dla klas 4-5, jak i akademię pożegnalną dla klas 6 uświetniła 
część artystyczna przygotowana przez klasy5ai 5e pod kierunkiem
p. Ewy Górki i p. Agaty Parysz-Urbaś oraz występ koła taneczne-
go prowadzonego przez p. Małgorzatę Łopuszyńską i p. Renatę 
Sobanik. 

Na drugiej ze wspomnianych uroczystości, czyli pożegnaniu klas 
szóstych, szkoła miała zaszczyt gościć: Burmistrza Miasta Bieru-
nia p. Krystiana Grzesicę, który życzył wszystkim zebranym zasłu-

żonego odpoczynku w okresie wakacyjnym,Wiceburmistrza Miasta 
Bierunia p. Sebastiana Macioła, Wiceprzewodniczącą Rady Mia-
sta p. Barbarę Bryłę, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej p. Krystynę Wróbel, księdza 
Dziekana Janusza Kwapiszewskiego, Dyrektor Ośrodka Edukacji 
p. Krystynę Czajowską i Przewodniczącą Rady Rodziców p. Bogu-
sławę Noras, która w imieniu wszystkich rodziców złożyła na ręce 
dyrektora szkoły podziękowania za trud i zaangażowanie nauczy-
cieli w kształcenie i wychowanie dzieci. Ponadto na akademii obec-
ni byli rodzice uczniów klas 6. Burmistrz Miasta Bierunia wręczył 
sportowcom - Dominikowi Gawliczkowi i Marii Setman nagrody za 
wybitne osiągnięcia. W dalszej części akademii nastąpiło wręcze-
nie świadectw z wyróżnieniem uczniom: klasy 6a: Karolowi Labu-
sowi (4,82), Darii Lach (5,0) i Jakubowi Józefczukowi (5,36); klasy 
6b: Weronice Kowalczyk (5,18), Bartłomiejowi Gretce (4,91), Mate-
uszowi Kolber (4,82); klasy 6c: Jakubowi Drozdyk (4,82), Domini-
kowi Gawliczek (4,82), Agnieszce Gawlik (5,0), Szymonowi Grupa 
(5,73), Zofii Piwowarskiej (5,0), Marii Setman (5,0); klasy 6d: An-
gelice Manzel (5,1), Natalii Młocek (5,1) i Natalii Oćwieja (5,1) oraz 
nagród książkowych reprezentantom pocztu sztandarowego szko-
ły: Magdalenie Panek, Patrykowi Sitko oraz Kindze Tomali. Uroczy-
stość zakończyły występy muzyczno-wokalne uczniów klas szó-
stych: Kacpra Dorynka, Marii Setman, Weroniki Kowalczyk i Bar-
tłomieja Gretki. 

Sonia Rozmus

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

24 czerwca w SP nr 3 uroczystą akademią zakończono rok 
szkolny 2015/2016. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

burmistrz miasta Bierunia pan Krystian Grzesica, v-ce burmistrz 
Sebastian Macioł, przewodnicząca Komisji Oświaty p.Krystyna 
Wróbel, dyrektor Ośrodka Edukacji p. Krystyna Czajowska, v-ce 
przewodniczący Rady Rodziców- pan Adam Kasperczyk, przedsta-
wiciele Prezydium Rady Rodziców - pani Agnieszka Demska-Fur-
gał, pan Bogusław Różnowicz, nie zabrakło również wieloletnich 
przyjaciół szkoły – państwa Ireny i Jana Podleśnych. Było wiele po-
dziękowań i gratulacji. 

Aktywność, uczestnictwo w szerokiej ofercie dodatkowych zajęć 
rozwijających zainteresowania oraz w zajęciach wyrównawczych 
zaowocowały sukcesami naszych uczniów. Spośród 277 uczniów 

Niech żyją wakacje!!!

Taki już los miesięcznika, uczniowie dawno na wakacjach 
a my piszemy o szkole. Ponieważ jednak piszemy o sukce-
sach i radościach związanych z zakończeniem roku szkol-
nego, bez skrępowania zachęcamy do lektury.
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klas IV-VI promocję z wyróżnieniem otrzymało 91 uczniów, wśród 
nich 33% ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Na poziomie klas 
młodszych, na 379 uczniów, nagrodę książkową za szczególne po-
stępy w nauce i zachowanie otrzymało 162 uczniów. 

Swoją sumienną pracą, wzorowym zachowaniem i najwyższą 
średnią na poziomie uczniowie poszczególnych klas zasłużyli na 
szczególne wyróżnienie: 

  w klasach 4: Filip Cudek ( kl.4d, średnia 5,55)
  w klasach 5: Dominika Berger (kl. 5a, średnia 5,72) 
 w klasach 6: Karolina Kozubik (kl. 6b, średnia 6,0). 

Karolina zdobyła tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Języka Polskiego, tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olim-
piady Przedmiotowej z Matematyki i Przyrody „Olimpus”, wyróż-
nienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, 
III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego. Jest 
uczennicą z największym dorobkiem i osiągnięciami w naszej szko-
le, dlatego też otrzymała z rąk pana Jana Podleśnego nagrodę dla 
najlepszego absolwenta. Państwo Irena i Jan Podleśni od wielu lat 
są fundatorami tej nagrody, w ten sposób przyczyniają się do pro-
mocji młodych talentów. 

Za wysokie osiągnięcia w sporcie i godne reprezentowanie na-
szej szkoły nagrodę dla najlepszych sportowców otrzymali: Mar-
tyna Horst i Kacper Szmidt z klasy VIa. Uczniowie reprezentowali 
szkołę w biegach przełajowych, sztafetowych i grach zespołowych.

Nagrody za stuprocentową frekwencję otrzymali: Julia Gawlik 
z kl. IVa, Oliwier Glos z kl.IVa, Paweł Głowacki z IVa, Laura Siatec-
ka z kl. IVa, Kamil Długajczyk z kl. IVb, Dominika Damm z kl. IVc, 
Szymon Długosz z kl. IVc, Julia Walus z kl. IVc, Ewelina Gonsior-
czyk z kl. Va, Weronika Górecka z kl Vb, Wiktoria Michalska z kl. 
Vb, Bartłomiej Wyroba z kl. VIa, Weronika Banaszak z kl.VIb, Ka-
rolina Ciesielska z kl. VIb, Paulina Moskal z kl. VIb, natomiast Se-
bastian Soczyński, Julia Kobiór, Sonia Broncel i Julia Płócieniczak 
zostały nagrodzone za sumienną pracę w Samorządzie Szkolnym.

Pani dyrektor Małgorzata Berger- Kutera podsumowała cały rok 
szkolny, który obfitował w wiele sukcesów i radosnych uroczysto-
ści w życiu szkoły. Wyraziła ogromną wdzięczność i słowa uznania 
dla pana Adama Kasperczyka, Sylwii Jaromin, Zuzanny Chylaszek, 
Katarzyny Szala, Jolanty Gałki- Klęczar, Barbary i Sławomira La-
chendro, Sławomira Grygierzec, Ryszarda Jarnota za wspieranie 
działań wychowawczych i opiekuńczych, za zaangażowanie i pra-
cę na rzecz klasy i szkoły. 

Władze Miasta Bierunia podziękowały odchodzącej na emery-
turę pani dyrektor Małgorzacie Berger-Kutera za długotrwałą pra-
cę i zaangażowanie. Przez trzydzieści lat swojej pracy zawodo-
wej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu kreowała jej wizerunek, 
uczestniczyła w tworzeniu historii naszej szkoły, stała się jej niero-
zerwalną częścią. 

Także panie Sabina Błędzińską, Anna Chojowska i Małgorzata 
Kula zakończyły karierę zawodową w naszej szkole, dlatego też 
cała społeczność szkolna podziękowała za włożony trud i poświę-
cenie w kształtowaniu postaw swoich wychowanków symbolicznym 
bukietem kwiatów. Akademię zakończył program artystyczny try-
skający dowcipem i humorem.

GIMNAZJUM NR 1

24 czerwca br. w Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgonia miało miej-
sce zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Z tej okazji od-

była się w szkole uroczysta akademia z udziałem zaproszonych go-
ści: Burmistrza Miasta Bierunia – Krystiana Grzesicy, zastępcy Bur-
mistrza Miasta Bierunia – Sebastiana Macioła, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej – Adama Rozmusa, przedstawicieli Rady Rodziców, 
nauczycieli i uczniów. 

Dyrektor szkoły Grzegorz Bizacki dokonał podsumowania pracy 
dydaktyczno-wychowawczej szkoły, podziękował nauczycielom za 
ich pracę oraz pogratulował uczniom sukcesów w nauce i sporcie. 

W tym roku w naszej szkole uczyło się 226 uczniów, z czego 
34 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższe średnie osią-
gnęli: 
 Oktawia Kacała – 5,76, która otrzymała nagrodę ufundowaną 

przez dyrektora KWK „Piast. Ponadto uczennica została tego-
roczną laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z matematyki i finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z języka polskiego, 

 Aleksandra Saternus – 5,72, nagroda dyrektora Gimnazjum nr 
1 im. K. Wierzgonia w Bieruniu, 

  Agata Fatyga – 5,67, nagroda przewodniczącego Rady Rodzi-
ców przy Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgonia w Bieruniu. 

Ponadto nagrodzeni zostali następujący uczniowie: Julia Roz-
mus (5,44), Kamil Brewczyk (5,33), Klaudia Chabierska (5,33), 
Dominika Tyblewska (5,33), Julia Nowrocka (5,22), Julia Malczyk 
(5,17), Patrycja Woźniak (5,14), Zuzanna Wszołek (5,14), San-
dra Turczyńska (5,13), Wiktoria Filipek (5,11), Dawid Kasperczyk 
(5,11), Denis Żebrowski (5,11), Klaudia Kamińska (5,08), Natalia 
Machaczek (5,08), Kinga Wilk (5,07), Kamil Alfar (5,0), Julia Dzię-
dziel (5,0), Filip Kądzior (5,0), Paulina Machaczek (5,0), Agniesz-
ka Szalonek (5,0), Dariusz Szalonek (5,0), Katarzyna Szymaszek 
(5,0), Gabriela Śladowska (4,93), Julia Celarek (4,92), Daria Tor-
bicka (4,92), Grzegorz Gibek (4,88), Klaudia Szymańczyk (4,88), 
Zuzanna Bernaś (4,85), Szymon Kwadrans (4,83), Remigiusz Ze-
manek (4,78), Anna Piszing (4,75). Nagrodzono również gimnazja-
listów za 100-procentową frekwencję, pracę w wolontariacie i osią-
gnięcia w konkursach. 

Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie uczniom kończącym 
naukę w gimnazjum nagród zwanych Sowami, które w tym roku 
zdobyli: Patryk Przybyła w kategorii Humanista, Oktawia Kacała 
w kategorii Matematyk, Aleksandra Saternus w kategorii Poliglo-
ta, Krystian Gąsiorczyk w kategorii Przyrodnik, Dawid Kasperczyk 
w kategorii Społecznik, Agata Fatyga w kategorii Artysta, Kamil Se-
kuła w kategorii Sportowiec, Julia Rozmus w kategorii Dziewczyna 
z klasą oraz Grzegorz Gibek w kategorii Dżentelmen. 

Po wręczeniu nagród gimnazjaliści zaprezentowali program ar-
tystyczny przygotowany przez p. Annę Grudzińską-Ciok, p. Be-
atę Przypalińską i p. Annę Pawelę-Sztubę. Życzymy wszystkim 
uczniom i nauczycielom zasłużonego odpoczynku podczas wakacji. 
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GIMNAZJUM NR 2

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas po-
zbawić.” – Takim mottem można by podsumować wszystkie słowa, 
które zostały wygłoszone podczas uroczystego zakończenia roku 
szkolnego w Gimnazjum nr 2 im św. Walentego w Bieruniu .

Gratulacje, podsumowanie oraz słowa pożegnania skierowali do 
wszystkich obecnych w hali sportowej przy ul. Licealnej zarówno 
pani dyrektor Grażyna Kubica, pan burmistrz Krystian Grzesica jak 
i przewodnicząca Rady Rodziców pani Aldona Romanowska.

W hali sportowej nastąpiło także uroczyste przekazanie sztan-
daru szkoły młodszym kolegom oraz wręczenie uczniom wyróż-
niającym się w nauce świadectw z czerwonym paskiem. Najwyż-
szą średnią w szkole 5,67 na świadectwie gimnazjalnym uzyskała 
uczennica klasy trzeciej Agnieszka Skrzypczak.

 A klasy z najwyższymi średnimi to: 1a 4,57 oraz 3a 4,49 to im-
ponujący wynik, średnia szkoły 3,61 również nie należy do najniż-
szych.

Absolwentką roku 2015/16 została Anna Dziegciarczyk, a absol-
wentem roku Daniel Marszałek, to uczniowie, którzy, jak określiła 
nominująca ich pani dyrektor, rozwijają się wszechstronnie, są za-
równo humanistami jak i ścisłowcami, interesuje ich teatr oraz na-
uki przyrodnicze, znakomicie zdali egzamin gimnazjalny oraz uzy-
skali wyróżniające się świadectwo.

Tradycyjnie wszyscy oczekiwali też nazwiska nauczyciela roku, 
którym okazał się pan Dariusz Szulc, który dba o fizyczną kondy-
cję uczniów, swoją postawą rozpowszechnia nawyk zdrowego try-
bu życia, uaktywnia młodzież poprzez udział w różnego rodzaju im-
prezach biegowych w kraju i zagranicą, a także stworzył Szkolny 
Klub Biegacza „Waluś”. Wszystkie trzy nominacje przyjęto grom-
kimi brawami.

Nie obyło się również bez podziękowań rodzicom wyróżniających 
się w aktywnej pracy na rzecz szkoły, którzy otrzymali z rąk pani 
dyrektor specjalne podziękowania w formie pisemnej. Niektórzy ro-
dzice skończyli w tym roku trudną pracę w Prezydium Rodziców, 
przez trzy lata wspierali całą społeczność szkolną, angażowali się 
w życie szkoły i służyli pomocą. Pani dyrektor złożyła na ręce pań 
Aldony Romanowskiej i Bożeny Kulskiej upominki – obraz wykona-
ny przez gimnazjalistkę Klaudię Lewkowicz - za trzyletnią pracę na 
rzecz szkoły W odpowiedzi reprezentanci Rady Rodziców podzię-

kowali dyrekcji oraz pedagogom za ich wkład w edukacje młodzie-
ży oraz przypomnieli, że nie jest ważne tylko to, co się osiąga, ale 
przede wszystkim to, jakim się jest.

A o tym niewątpliwie uczniowie będą pamiętać, patrząc na sztan-
dar szkoły, widniejące na nim symbole oraz śpiewając hymn szkol-
ny, który napisany został przez uczniów Gimnazjum nr 2, a którego 
słowa oddają wartości przyświecające bieruńskiej szkole przez 15 
lat. O jubileuszu 15-lecia, który odbędzie się we wrześniu wspo-
mniała pani dyrektor, prezentując logo 15-lecia zaprojektowane 
przez uczennicę Magdalenę Kulską.

Jak co roku uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, a na za-
kończenie pani dyrektor oraz zaproszeni goście życzyli w wszyst-
kim, by nabrali sił fizycznych i psychicznych do dalszej pracy w no-
wym roku szkolnym, słońca, udanej pogody i przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji. 

NAJLEPSI ABSOLWENCI

Wcześniej, zgodnie z nasz bieruńska tradycją 22 czerwca roku 
w Domu Kultury „GAMA” odbyła się uroczystość zorganizo-

wana przez Ośrodek Edukacji dla najlepszych uczniów kończących 
klasę III gimnazjum. Burmistrz Miasta Bierunia wręczył nagrody za 
wysokie wyniki w nauce 37 uczniom.

Najwyższą średnią ocen i najwyższy wynik z egzaminu gim-
nazjalnego otrzymała uczennica Gimnazjum nr 1 im. Karo-
la Wierzgonia Oktawia Kacała. Drugi wynik w nauce uzyska-
ła Aleksandra Saternus z tego samego gimnazjum, a trzeci 
Agnieszka Skrzypczak z Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego.

Nagrody za świadectwa ze średnią ocen powyżej 5 otrzy-
mali także:

  Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia: Agata Fatyga, Julia 
Rozmus, Agnieszka Żelazko, Dominika Tyblewska, Julia Na-
wrocka, Dawid Kasperczyk, Wiktoria Filipek, Denis Żebrowski, 
Kamil Alfar, Agnieszka Szalonek.

  Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego: Anna Dziegciarczyk, 
Agnieszka Żelazko, Paulina Pluta, Magdalena Kulska, Agata 
Sobol, Magdalena Chodur, Wiktoria Piętakiewicz, Sylwia Bor-
kowska, Daniel Marszałek, Karolina Mikulska.

Za świadectwo z paskiem nagrodzeni zostali również:
  Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia: Klaudia Szymańczyk, 
Grzegorz Gibek, Remigiusz Zemanek.

  Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego: Ewelina Tatoj, Paulina 
Kocurek, Łukasz Machalica, Anżelika Benyskiewicz, Sandra 
Abucka, Wiktoria Duży, Monika Oswald, Magdalena Zdyb, Woj-
ciech Ścierski, Edyta Balura, Jakub Korszeń.

Nagrody otrzymało także 14 uczniów, którzy zdobyli wyso-
kie wyniki co najmniej na szczeblu wojewódzkim w różnego 
rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Tytuły sportowców roku 2015/2016 uzyskali:
  Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia: Kamila Remsak i Da-
wid Kasperczyk.

  Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego: Sara Miernik i Kacper 
Grzywa.

Uroczystość zakończyły występy wokalne Pauliny Wojtali z Gim-
nazjum nr 2 im. św. Walentego i Darii Molendy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Orła Białego. 

Żegnaj Szkoło!!!



Gimnazjaliści prymusi

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 2


